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 چکیده

مـودم  ین زبـه عنـوا  ) MON1≅LON-49(مودم یا ز نفانتومیا ا یشمانیل ،ترانهیدر منطقه مد  ع  ی وس ییایرغم گستره جغراف   یعل : زمینه و هدف  
ـ تما  و داشـته  خاصییایا انتشار جغرافیشمانی از گروه ل  نیگونه و استر  هر . کاالآزار شناخته شده است    يماریجاد ب یغالب در ا   جـاد  یل بـه ا ی

 هاي لیشـمانیاي جـدا شـده از     انگلهاي گونه و زیرشناسایی گونه به منظور   ن مطالعه یا . دارد ی با روش درمان متفاوت     منحصر به فرد   يماریب
 . انجام شدغرب ایران  مرفیسم آنزیمی درشمال براساس پلی  و ناقلین مخازن حیوانی،انسان
 

کبـد سـگ و    ره طحال ویسپ آ26س، یازیشمانیماران مبتال لیره مغز استخوان ب  یآسپ 12ز  ها ا   نمونه توصیفین مطالعه   ی در ا  :روش بررسی 
  وNNNط یمحـ هـا در   پس از کشت نمونـه . مدندآدست ه ران بیغرب ا از منطقه شمال 1384-86 يها ل سا ی در ط  ی پشه خاک  100ش از   یب

α MEM  ،مرجع يها سه با گونهیمقا WHO،(یدونووان )ایشمانیل( ایشمانی ل (DD8،  ا یشمانیل)( نفانتومیا) ایشمانیلIPT-1( ، ایشمانیل )ایشـمان یل (
  مطالعـه شـده  يهـا  میآنـز . شـد  انجـام  Starch Gel ، با اسـتفاده از الکتروفـورز در   (ASKH-5)ماژور) ایشمانیل( ایشمانیل و) (K-27کا یتروپ

ALAT،ASAT،SOD،ES،NH،MPI،GPI،MDH،6PGD،PGM ،PEPDوPK دبودن. 
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 .نفانتوم استی ا)ایشمانیل( ایشمانیلمتعلق به گونه 
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 مقدمه
تـر   عیشـا  کـه  يا گونـه  و گونه بـوده  30ا شامل یشمانیجنس ل 

ا یشمانیل ،شود ی محسوب ميماریمختلف باشکال  و عامل   است
ــمانیل( ــل ات ی ا)ایش ــه عام ــت ک ــانتوم اس ــولوژینف ــمانیک لی  يایش

، هاایشـمان یز گـروه ل  ايهر عضـو  ).1( استک ی زئونوت ییاحشا
 منحصر به فرد يماریجاد بیل به ایتما  خاص و  ییایانتشار جغراف 

 .)2( دارند
 ریــگ طـور تـک  بـه  ران یــ در اکیـ  زئونوتییوز احشـا یلشـمان 

 اما منـاطق  ،ران وجود داشته استیدر تمام نقاط ا ) کیاسپوراد(
 رانیـ  ا غـرب  در شـمال   اهـر  بر،یز مانند کل  ی ن یک مشخص یآندم

ش یک بـ  ی آندم یدر نواح  .)3( وجود دارند    )یشرقجان  یآذربا(
ر یـ  را کودکان زیی احشا وزیشمانیماران ل ی از کل ب    درصد 50 از
ل ی سـال تشـک  12ر یـ ن افراد را کودکـان ز یا درصد 90 سال و 2
اسـتفاده از   بـا   ا  یشمانی مختلف ل  يها  گونه یئشناسا). 4( دهند یم

ــا روش ــونوميهــ ــک ژنتی تاکســ ــال یــ ــل آنــ  DNAز یک مثــ
ک ی سـرولوژ ياهـ  آزمـون م و یزوآنـز ی ا يالگوها ست،نتوپالیک

امـروزه  . )5و2(  شـده اسـت    يبنـد  می در تقسـ   یراتـ ییمنجر بـه تغ   
ن روش یس بـــه عنـــوان برتـــریم الکتروفـــورزیزوآنـــزیروش ا

هــا از جــنس  میزوآنــزیا). 6و5( شــود یاســتاندارد محســوب مــ
ل بـه  یـ پروفا. باشـند  یکسان می یاز نظر ساختمان ن بوده و    یپروتئ

 از یتـ یجمع و شـود  یگفتـه مـ    هـا  میزوآنـز ین ا یـ از ا  يا عهمجمو
 از  ين در حرکـت تعـداد     یریک گونـه کـه بـا سـا        یـ  يهـا  انگل
 ، در الکتروفــورز تفــاوت داشــته باشــندی اختصاصــيهــا میآنــز

 يا ترانـه یع در کـانون مد    یگونه شا . )7( شوند یده م یمودم نام یزا
ــمان ــایلش ــمانیل ییوز احش ــانتومی اایش ــا  MON≅LON-49)( نف ب

بـه  ن مطالعه   ی ا .)8( باشد ی م (MHOM/TN/80/IPTI)مودم  یزا
ــهی اختصاصــییشناســامنظــور  ــاران یا در بیشــمانی ليهــا  گون م

ن انگـل در کـانون      یـ ان  یو نـاقل   یعین مخازن طب  ییزار و تع  آکاال
 .انجام شدغرب کشور  ک شمالیآندم

 روش بررسی
ان  آسپیره مغـز اسـتخو  12ها از    نمونه توصیفیدر این مطالعه    

 آسـپیره طحـال و کبـد سـگ و     26بیماران مبتال لیشـمانیازیس،     
 از منطقـه  1384-86ي هـا   پشه خاکی در طی سـال   100بیش از   

بـه دسـت   ) شهرهاي اهـر، کلیبـر و آذرشـهر   (شمال غرب ایران  
  و ینی بـال  يها  با روش  ییوز احشا یشمانیماران مبتال به ل   یب. آمدند

  متفـاوت  ی سـن  فیص داده شده بود و در ط      ی تشخ یکیسرولوژ
 ) سـال 20نفر بـاالتر از    2 سال و    5-2 نفر 7 سال، کیر  ی نفر ز  3(

نفـر از  3( و ساکن منطقه شمال غرب   یماران بوم یب. قرار داشتند 
ون یراسی آسپ .بودند) زی نفر از اطراف تبر    3 و  از اهر   نفر 6 بر،یکل

با د عفونت یی تا يراها ب   و نمونه  دیمتخصص انجام گرد  به وسیله   
 يهـا  طیزمـان در محـ      و هـم   ندش شد یآزمامسا  یگ يزیآم رنگ

ــت ــدند MEM و NNN کشــ ــت داده شــ ــاران در ی ب.کشــ مــ
 تحت درمان قرار    مونات ین آنت یمگلوم مربوط با    يها مارستانیب

 .گرفتند
 یخاک و پشه ها ها از سگ سمی ارگانيجداساز

 از يبـردار   و نمونـه  شـکار  ي بـرا  یبعد از اخـذ مجـوز رسـم       
 بخـش بهداشـت   يبا همکـار  دار متمار عالی ب ولگرد يها سگ

 ن ویکنی سگ با سم استر قالده10. بر انجام شدیکل ط اهر ویمح
تست از دار بعد     صاحب يها سگ از. ه با اسلحه شکار شدند    یبق
 از  یکیولـوژ ی مـواد ب   .عمل آمـد  ه   ب يبردار  نمونه يمارید ب ییتا و

 در مجموع   و دیره گرد ی کشته شده آسپ   يها طحال سگ  کبد و 
دسـت  ه بـ  ) مـورد 11از اهر  و 15بر  یاز کل (ها   له از سگ  زویا 26

ک بـا اسـتفاده از     ی منـاطق آنـدم    يها از روستاها   یخاک پشه. مدآ
 يآور  جمـع  يبـرا . دندی گرد يآور راتور جمع ی و آسپ  يتله نور 

ها و منـاطق   لهیل شب در داخل طو ی در اوا  ي نور يها ها، تله  پشه
 يآور  جمــعروز بعــدبح  قــرار داده شــد و در اول صــیمسـکون 

 ي مـاده خونخـوار  يهـا  یخـاک  شگاه پشـه ی سپس در آزما .شدند
طـور جداگانـه در   بـه  کـدام   هـر  به کمک لـوپ جـدا و        ،کرده

ــ.  و کشــت داده شــدندوارد NNN طیمحــ ــیاز ب  100ش از ین ب
ل ی نمونه به طور استر3تنها  ،از مناطق فوقد شده  یص یخاک شهپ

 .ندت کشت داده شدیو با موفق
 ها کشت انگل

 یوانیـ  و ح  ی منبـع انسـان    38 ره شـده از   یسپآ یکیولوژیواد ب م
 طیدر محــ )هــا یخـاک  شــهپ از یانبـوه   ســگ و26  انسـان و 12(

  رشـد و يگـراد بـرا   ی درجـه سـانت  24 حرارت در NNNکشت  
ا کشـت داده   یشـمان ی ل يها  گونه ییت شناسا یدر نها   و يجداساز

ه و یـ ر تهیها اسم  انگل یکروسکپی مشاهده م  به منظور ). 9( شدند
. دنــدی گرديزیــآم رنــگمســا یبــا رنــگ گون یکساســیبعــد از ف

 وارد شـده و  NNNط جداگانـه  یهـا هرکـدام در محـ       یخاک شهپ
بـه  . دیـ  انگـل مشـاهده گرد     ،ریه اسـم  یـ مورد بعد از ته    3تنها در   
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 ی قارچ يها یاز نظر آلودگ  ط کشت   یشرانبودن  ل  ی استر منظور
کروگرم در  یم 100(رغم اضافه کردن ضدقارچ      ال و به  یباکتر و
کروگــرم در ی م50( يو ضــدباکتر)نیتوزیفلوروســ-5تــریل یلــیم
د شــده ییـ  مـورد تا 26  مـورد از 21تنهــا ) نیسـ ینتاما جتـر یل یلـ یم
ن یبنابرا. داشتند ی از آلودگ  يو عار  کشت مثبت    ،یکروسکپیم

 ی باقي انجام مراحل بعدي برای سگيها  مورد از نمونه   21فقط  
 هفتـه قبـل از دور       6بـه مـدت      حـداقل    ی منف يها کشت .ددنمان
دست آمـده بـا     به   يها کشت.  قرار گرفتند  ی مورد بررس  ختنیر

 یط اســالپیدر محــ )حــداکثر چهــار پاســاژ (ی متــواليپاســاژها
 بـه لنـدن     ي انجـام مراحـل بعـد      يها بـرا   کشت.  شدند ينگهدار

  اسـتاندارد  يهـا  ها بـا روش    به محض رشد کشت     و ندمنتقل شد 
 يهـا نگهـدار    میزوآنـز یان  یـی  تع يبراع  یتروژن ما یدر ن  ،)10و9(

 World Health Organization International  ها نمونه .شدند

Reference Center cryo-bank وارد شــده و توســط واحــد 
ــاریب ــا يمـ ــونيهـ ــت و يری و گرمســـی عفـ  دانشـــکده بهداشـ
 . شدي دانشگاه لندن نگهداريری گرمسيها يماریب

 گوتی پروماستيا کشت فله
 N.N.Nط ی ذوب و در محــ،ز شـده یــفر دار ویـ  پازولـه یا 36

ر ییـ  تغMEM- آلفـا  ط کشـت ی محـ کشت داده شد و سـپس بـه     
ــالو ی ــماره کاتــ ــه شــ ــه بــ ــ 0644Mگ افتــ ــاویســ  يگما حــ

ر لوتامـات د گ ال دها ویـ بونکلئوزی ر یدها، دزاکس یبونوکلئوزیر
 يحـاو  MEM -ط آلفـا یمح.  منتقل شدند  گراد  ی درجه سانت  24

 5 گلــوکز، -گــرم د  یلــی م3ت، گلوتامــا   گــرم ال یلــی م548
م یگـرم سـد   11 ن،یونیـ گـرم ب  یلـ ی م2 ،دیک اسـ  یـ گرم فول  یلیم
 بـه  ين بـرا یسـ یو جنتاما )تـر یل یلیکروگرم در م ی م 50( کربناتیب

 5/7 ط دری محــpH.  بــودییایــ باکتریحــداقل رســاندن آلــودگ
 در حـرارت (ن گـاو   یجنـ رفعال شده   یسرم غ  درصد   10م و   یتنظ
 .)9( به آن افزوده شد) قهی دق30 مدت  بهگراد ی درجه سانت56

  محلوليها مینزآاستخراج 
 الکتروفـورز بـا     يبـرا  يسـاز   آمـاده  ي محلول بـرا   يها میآنز

ــا روش ــتخراج گرد يهـــ  .)10و9( دنـــــدی اســـــتاندارد اســـ
دوبـار  و پس از   ط کشت برداشت شده     یها از مح   گوتیپروماست
 نویسوسپانسـ ،   =7pH بـا ) PBS( فسفات   یدر بافر نمک  شستشو  

 تـول یوتریت يمول د  یلیم2 يدارکننده حاو یط پا یدر مح  ها میآنز
(DTT)، 2د یک اســیــنــو کاپروئی آم-يمــول ا یلــیم(ACA)  و

ذوب  با سه بار انجماد و. ه شدیته=pH  7 با EDTAمول  یلیم2
 )g< 13000(ا سرعت باال  بفوژیع و سانتریتروژن مای در نیمتوال

ــز  ــریکرولی م15 وانگــل لی ــد و در   از مــایع رت ــته ش ــی برداش وئ
) Beeds(هاي منجمد شـده   نیتروژن مایع چکانده شد که به دانه      

ع یتـروژن مــا یدســت آمـده در ن ه  بـ يهـا  دانــه. تبـدیل گردیدنـد  
 . شدندينگهدار
 ،(ALAT) نـو ترانسـفراز   ین آم ی مطالعه شـده آالنـ     يها میآنز

EC.2.6.1.2:  ــپارتات آم ــو ترانســـــفراز  یآســـ  ،)(ASATنـــ
EC.2.6.1.1:  د دســموتازی اکسـ سـوپر (SOD)، EC.1.15.1.1: 

ــتراز ــنوکلئوز :EC.3.1.1.1 (ES) اســ ــد هیــ  (NH) دروالزیــ
EC.3.2.2.2: زومـــرازیمـــانوز فســـفات ا (MPI) EC.5.3.1.8: 

ــفات ا ــوکز فســ ــرازیگلــ ــاالت  :EC.5.3.1.9 (GPI) زومــ مــ
ــده ــات  -EC1.1.1.37: 6 (MDH) دروژنازیـ ــفو گلوکونـ  فسـ
ــده ــاز  ف :EC1.1.1.44 (6PGD) دروژنازیـ ــفو گلوکوموتـ سـ

(PGM) EC.2.7.5.1: ــرول  (PEP-D) دازیــــنــــو پپتیمین ایپــ
EC.3.4.11.5 نازیروات کیو پ (PK) EC.2.7.1.40 بودند. 

 ران در جـدول یـ زوله شده از ای ايها  مرجع و گونه يها گونه
 . استک آمدهیشماره 

 ها مینزآزویالکتروفورز ا
هـا    گونه یی شناسا يه نازك نشاسته برا   یدر ال  از الکتروفورز 

 و درصد 25/11 ینیب زمیژل از نشاسته س . )10و9( استفاده شد 
 )cm14cm×5/21 در ابعاد(متر   یلیم کی به ضخامت    يا هیدر ال 

 مرجـع  يهـا   بـا گونـه   یمـ ی آنز يهـا  لیـ  پروفا ).10( دیه گرد یته
WHO (یدونووان )ایشمانیل( ایشمانی ل (DD8، ا  یشمانیل)ایشـمان یل (

ــانتومیا ــمایل ،)IPT-1 (نفـ ــمانیل( اینشـ ــا یتروپ) ایشـ  و) (K-27کـ

 
 سیم الکتروفورزیزوآنزیا با استفاده از ایشمانی ليها ن گونهیی تعيمورد استفاده برا WHOمنابع  : 1جدول 

Code Clinical condition Species Zymodeme 
MHOM/TN/80/IPT1 VL L. infantum LON-49 
MHOM/IN/80/DD8 VL L. donovani LON-41 

MCAN/IT/76/ DORA VL L.donovani LON-50 
MHOM/ET/67/ LV9 VL L.donovani LON-46 
MHOM/SU/74/K27 ACL L. tropica LON-12 

MHOM/SU/73/5ASKH ZCL L. major LON-1 
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 .سه شدندیمقا (ASKH-5)ماژور) ایشمانیل( ایشمانیل
 ها یافته
مـار مبـتال بـه    ی ب12مـده از  آدست ه  ب يها میزوآنزیل ا یپروفا

 از گونـه    یخـاک  شهپ نمونه   3و   ها زوله از سگ  ی ا 21زار و   آکاال
ــع ل ــمانیمرج ــانتومیا ایش ــودم ی زMHOM/TN/80/IPTI) (نف م

)MON≅LON-49 ( ــد ــراق نبودن ــه وضــوح از  .قابــل افت  آنهــا ب
ــوانیشـــمانیل گونـــه لیـــپروفا  )(MHOM/TN/80/DDT یا دنـ

 (MHOM/SU/73/5ASKH)ماژور  ایشمانیل ،LON41مودم  یزا
ــا ی تروپایشــمانی لو LON1م مــودیزا  (MHOM/SU74/K27)ک
 يها تمام گونه . )تصویر یک (  متفاوت بودند  LON12 مودمیزا

 ها سگ  وییوز احشایماران مبتال به لشمانی با ازیشمانیجدا شده ل 
ا یشـمان ی از گونـه ل ادیاحتمال زبه غرب  ها در شمال   یخاک   شه پ و
 .بودندLON-49  مودمینفانتوم و زایا

 بحث
زبـان  یم ، ناقـل و یوانیـ زبـان ح یم حول سه محور  ریمطالعه اخ 

ج نشـان  یگونـه کـه نتـا    ده اسـت و همـان  یـ  گردی طراحـ یانسـان 
 که هر  بودنی از ایحاک ها مشابه و   افتهیمام موارد    در ت  ،دهد یم

  نقـش بـوده  ين انگـل در منطقـه دارا      یـ  ا یسه در چرخه زنـدگ    
ــ. اســت ــارت هب ــاریب یعب ــ در ايم ــنوتئوه زیــن ناحی  )ZVL( کی

 بـه  يلـو ی و پرفین مطالعه فلبوتومـوس کانـدالکئ    یدر ا  .باشد یم

وز یمانزبان مخزن لشـ   یها به عنوان م    سگ و   يمارین ب یعنوان ناقل 
بـه اثبـات    ران  یـ غـرب ا   شـمال ک  ی آندم يها  در کانون  ییاحشا

 .دیرس
رقابـل  یق غین تحقینمونه وارد شده در ا   39طور مشابه هر    ه  ب

ــه   ــراق از گون ــمانیلافت ــانتومی اایش  MHOM/TN/80/IPTI)( نف
وز ین کـانون لشـمان    یبنـابرا  . بودند MON≅LON-49)( مودمیزا

 يا ترانهیک کانون مدی یران به روشنیغرب ا   در شمال  ییاحشا
 يایاز پاکستان و آس باشد که از پرتغال و مراکش و ی م ییاحشا
 ایشـمان یلمـودم از  یزاو همان ده شده است ی به شرق کش  يمرکز

 ییوز احشـا ی کـه در مـوارد لشـمان   MON≅LON-49)(نفانتوم  یا
ــغــرب ا انســان در شــمال ــایمــاران لشــمانیران در بی  ییوز احش

، )11(  پاکسـتان ییوز احشـا یماران لشمانی از ب،دست آمده بود   هب
مثـل   ي مرکـز  يایآسـ  ،)14( هیـ  ترک ،)13( لیاسرائ ،)12( عراق

 ،)17( ونـان ی،  )16( ترانـه یمنطقه مد ،  )15( جانی آذربا يجمهور
 ،)22( فرانسـه  ،)21( گرجسـتان ،  )20( ایـ تالیا،  )19و  18( پرتغال

 ســودان  و)25( مصـر  ،)24( ریـ قـا مثـل الجزا  یآفر ،)23( سبـر ق
مودم بـوده  ین زایتر عیمودم شاین زای ا. گزارش شده است   )26(
نفـانتوم پخـش    ی ا ایشـمان یل يها مودمین زا ی در ب  یعیبه طور وس   و

 هـا و  دست آمده از سـگ ه   ب يها مینزآزویل ا یپروفا. شده است 

1) MHOM/TN80/IPT1 ref, 2) MHOM/SU/74/K27 ref, 3) MHOM/IN/80/DD8 ref, 4) MHOM/SU/73/5ASKH ref 
5) MHOM/IR/05/HAJL1, 6) MHOM/IR/06/MAZ-h6, 7) MHOM/IR/06/MAZ-h9, 8) MCAN/IR/05/MAZ-d3 

9) MCAN/IR/06/MAZ-d7, 10) MHOM/IR/04/YaghoobiL2, 11) MSAN/IR/06/MAZ-s2, 12) MHOM/IR/05/HajaranL1 
 )رانیا(ي وز جلدینشمایماران مبتال به لی از ب12 و 10،  5 يها نمونه ،  رفرانسيها  سوش4 تا 1 يها نمونه : 1تصویر 

 ی از پشه خاک11نمونه  ،ي آلوده ها  از طحال سگ9 و 8 يها نمونه ، )رانیا(ی وز احشائیشمانیماران مبتال به لی از ب7 و 6 يها نمونه

       1        2        3           4           5         6        7            8          9         10          11       12 
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 يهـا   تمـام گونـه  .سه شدندی مقای انسان يها ها با نمونه   یخاک شهپ
 نفـانتوم ی اایشـمان یلاز گونـه   جدا شده از هـر سـه مـورد مشـابه و           

)(MHOM/TN/80/IPTI مودم  ی زا)(MON≅LON-49 بودند  .
نفـانتوم کـه در   ی اایشـمان یل ییوز احشایشمانی ل ی پخش سن  يالگو

 بـه عامـل     ،زبان مخزن یشود و تشابه م    یده م یران د یغرب ا  شمال
 در چنـد کشـور      ییوز احشا یول لشمان ؤک مس یولوژیمشترك ات 

 .جهان اشاره دارد

 گیري هنتیج
 کـرد  يریگ جهین نتیتوان چن ی پژوهش ميها افتهیبا توجه به   
 کـه بـه طـور روز        يمـار ین ب یـ  مقابلـه بـا ا     يهـا  يکه در استراتژ  

 مـورد  5549، 1993ان سـال  یـ تـا پا ( ش است ی رو به افزا   یافزون

 بـا توجـه بـه    ،)27( ). اسـتان گـزارش شـده اسـت      28 از   يماریب
 يست رو یبا ی و مخزن م   کسان بودن نوع انگل در انسان، ناقل      ی

 آنهـا  ي و کنترل را رو    يریشگیهر سه توجه داشت و اقدامات پ      
 .اعمال کرد
 قدردانی تشکر و

مرکــز تحقیقــات هــاي تحقیقــاتی  ایــن مقالــه حاصــل طــرح
 82-63 و   82-64 ،   82-65هاي    کاربرد دارویی تبریز به شماره    

 بـر و  ی اهـر و کل    يهـا   شهرستان یاز همکاران مراکز بهداشت   . بود
 دانشگاه ی و داروئ يقات کاربرد ی مرکز تحق  یشناس بخش انگل 
 .یمینما ی را میز کمال تشکر و قدردانی تبریعلوم پزشک
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